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CHARAKTERISTIKA OBCE LELEKOVICE – SOUČASNÝ STAV
1. Poloha a vzhled obce
Poloha obce
Obec Lelekovice má z mnoha hledisek ideální polohu. Leží v blízkosti krajského města, má velmi
dobré napojení na železniční i silniční tahy do i z Brna. Současně je z větší části oddělena místními
vrchy od hluku těchto hlavních komunikačních koridorů a jsou součástí kulturní krajiny, ve které se
střídají lesy se zemědělskými plochami s ornou půdou a sady, s občasnými remízky, lesíky,
křovinatými stráněmi.
Lelekovice leží na jihozápadním okraji Drahanské vrchoviny, nad severním okrajem Brna, mezi
obcemi Česká (vznikla před 230 lety oddělením části lelekovického katastru) a Vranov. Rozloha
katastrálního území je 729 ha.
Výstavba je situovaná podél hlavní silnice a podél místních komunikací vybíhajících údolími mezi
místními kopci, či přímo na kopce.
Obcí protéká říčka Ponávka, v katastru obce leží vrchy Březina, Strážná a skalnatý hřeben s nejvyšším
vrcholem v okolí Brna – Babí lom, který byl vyhlášen přírodní rezervací. Dalším zvláště chráněným
územím je kopec Březina a lokalita Holé vrchy. Přírodní hodnoty obce dokládá i dalších 12
Významných krajinných prvků, které se nacházejí v jejím bezprostředním okolí: Buková studánka,
Blatnička, Potok od Lavek, Pod Čihadlem, Paseky, Pod Březinou, Klučenina, U Daňkových, Strážná
Údolí Ponávky, Lomy a Studená.
 Velmi dobrá dostupnost do Brna – školy, zaměstnání, kultura
 Vyhledávaná lokalita pro příměstskou zástavbu
 Vyhledávaná lokalita pro rekreaci obyvatel Brna a okolí
Vzhled obce
Od roku 1998, kdy byl zpracován Program obnovy vesnice, se hodně změnilo k lepšímu – byla
vybudována náves, opravena škola, školka, obecní úřad, spolu s výstavbou kanalizace opraveny části
silnic, přibyly nové ulice, lidé se starají o bezprostřední okolí svých domů. Na ostrohu před kostelem
v místě registrované nemovité kulturní památky – pozůstatky středověkého hradu - byla zahájena
realizace projektu „Prezentace půdorysu hradu Lelekovice“.

Při příjezdu do obce je nově (rok 2015) zbudován přestupní uzel. Tato stavba výrazně vylepšila
kulturu cestování obyvatel – přístupové chodníky, cesty k železničnímu nádraží, parkoviště, nové
zastávky autobusu.
Ve stejném roce byl vybudován bezpečný osvětlený přechod před školou a současně zpevněna silnice
souběžná s Hlavní a vytvořeno několik parkovacích míst s omezenou dobou parkování, především pro
potřeby rodičů vozících děti do a ze školy.
Krajská silnice Hlavní, kterou projíždí většina obyvatel a všichni směřující dále směr Vranov
je lemována po jedné straně chodníkem. Druhá strana silnice působí velmi neupraveným,
nejednotným dojmem a to až na Náves – občas chodník, občas tráva, občas soukromé štěrkové
parkoviště.

V roce 2015 vybudován přestupní uzel na začátku obce. Zvýšila se kultura cestování obyvatel, byly
vytvořeny parkoviště, nové zastávkové přístřešky, chodníky. Před školou byl vybudován zvýšený

přechod s osvětlením a celkově byl okolní prostor upraven, opravena dešťová kanalizace, vybudovány
další parkovací místa a zpevněna komunikace souběžná s Hlavní.

Pokračování krajské silnice od návsi Poňava z poloviny je opravená při stavbě kanalizace, bohužel druhá polovina neopravena, přídlažby zužují
silnici, zanáší se a zarůstají. Chodníky opraveny, obrubníky původní, neestetické, poničené. Strana
ulice většinou bez chodníku nejednotná.

V obci nejsou sjednoceny vývěsní a informační cedule, na Návsi je vedle sebe pět různých tabulí.

Celou obcí se táhnou dráty elektrického napětí – neestetické.
Místní komunikace jsou povětšinou ve velmi špatném stavu, chybí chodníky a předzahrádky jsou
nejednotné, neupravené, způsobují znečišťování místních komunikací štěrkem, blátem, prachem.
Chybí parkovací místa a auta tak v mnoha případech ničí veřejnou zeleň.
Okolí Ponávky je neupraveno, mosty a zábradlí přes Ponávku – u hasičky a Na Hrázi jsou v
nevyhovujícím stavu. Most v Podemlýně vyhovuje.

2. Údaje o obci, obyvatelích a bydlení
Počet obyvatel k 31.12.2013 je 1828, průměrný věk 40,3 roků.
V roce 2011 bylo v Lelekovicích 562 rodinných domů, z toho 498 obydlených a 64 neobydlených. Od
roku 2001 došlo ke zvýšení počtu domů asi o 100. (Před schvalováním aktualizovat.)



Územní plán předpokládá směřování rozvoje bydlení do proluk v zastavěném území
V oblasti Nad Sklepem je v územním plánu z roku 1998 navržena lokalita pro výstavbu cca 70
nových rodinných domů. Nově zpracovávaný územní plán tuto lokalitu pro výstavbu
ponechává

3. Základní a mateřská škola, předškolní zařízení
Obec je zřizovatelem mateřské školy a prvního stupně základní školy.
Mateřská škola
Vybudovaná občany svépomocí a do provozu uvedena v roce 1981. Školka má dvě třídy, součástí je
školní kuchyně připravující stravu pro školku i základní školu. V roce 2013 byla vyměněna okna a
školka byla zateplena. Budova je nově vytápěna tepelným plynovým čerpadlem. Náklady byly
částečně hrazeny z dotačního titulu SFŽP na snižování spotřeby energií veřejných budov.
V roce 2015 obec obdržela dotaci na rekonstrukci zahrady MŠ. Realizace probíhá v podzimních
měsících roku, musí být dokončena do prosince 2015.
Kapacita školky je v současnosti 50 -60 dětí.
 V souvislosti s dlouhodobým nedostatkem míst ve školce je zpracováván projekt nástavby MŠ
a její rozšíření o jednu třídu.

Základní škola
Byla založena v roce 1887. V hlavní budově je šest tříd, malá jídelna a tělocvična. V roce 2012 byla
přistavěna jedna třída nad dvorkem. V roce 2013 byla škola zateplena, vyměněna okna, vytápěna je
nově pomocí tepelného plynového čerpadla. Tyto úpravy byly spolufinancovány z dotačního titulu
SFŽP na snižování spotřeby energií veřejných budov.
Kapacita školy je v současnosti 170 dětí. Ve šk. roce 2014/2015 školu navštěvuje 144 žáků, dle
demografického průzkumu se bude počet žáků zvyšovat.
Škola slouží také pro výuku mimoškolních aktivit dětí v odpoledních hodinách – kroužky jazykové,
počítačové, výtvarné, pohybové, myslivecký, včelařský, sborový zpěv, Věda nás baví a Kotúček. Dále
zde odpoledne učí ZUŠ Kuřim hru na hudební nástroje a tance. Mladí hasiči v zimních měsících trénují
ve školní tělocvičně. Nacvičuje zde místní dechový orchestr, pěvecké sbory Magnificat a Náhodné
pěvecké sdružení.

Dospělí využívají školu ve večerních hodinách ke cvičení – cvičení ženy, aerobic a jóga, dále nácviku
sborového zpěvu a jazykové kurzy.








Chybí jazyková učebna pro dělené hodiny
Taktéž zázemí pro školní družinu není odpovídající, chybí kapacitně vyhovující samostatná
třída družina - herna.
Prostorově nevyhovuje přípravna-výdejna stravy a jídelna. Obědy musí být rozvrženy na 3-5
směn. Z malé kuchyňky je denně vydáno až 140 obědů. Chybí prostor na manipulaci a uložení
termoportů a várnic.
Zázemí pro učitele naprosto chybí - ve škole není sborovna ani kabinety, úložné, skladové a
archivační prostory jsou nevyhovující.
Tělocvična ve škole je malá a z hlediska bezpečnosti a hygieny nevyhovuje současným vyšším
počtům žáků ve třídách.
Tělocvična v sokolovně nevyhovuje, neboť není zařazena do registru škol.

Předškolní zařízení
V Lelekovicích funguje od roku 2014 i soukromá miniškolka pro děti od dvou let, která poskytuje
pravidelné či občasné hlídání dětí.

4. Občanská vybavenost










Obecní úřad – v letech 1997-1998 rekonstruován, provedena půdní vestavba, obnoveno
dvorní křídlo se skladem, dvůr a parkoviště vydlážděno. V roce 2014 byla provedena oprava
části střechy a fasády.
Pošta – v budově obecního úřadu s otvírací dobou stejnou jako na běžných pobočkách České
pošty.
Knihovna - v budově obecního úřadu, otevřena jen jednou týdně.
Lékař obvodní pro dospělé – privátní ordinace
Zdravotní středisko – dětský a zubní lékař– Zahumení 261/68 – mimo centrum obce
Veterinární ordinace Xenopus – Lelekovice 409
Hruška – obchod se smíšeným zbožím v objektu patřícím obci,
Řeznictví - obchod se smíšeným zbožím v objektu patřícím obci








Gusto – obchod se smíšeným zbožím
Hotel Babí lom s restaurací
Restaurace Poňava
Pizzerie U Kalvodů
Kadeřnictví
Hřbitov - cestičky upraveny jen na části hřbitova. Před kostelem mimo hřbitov jsou umístěny
dva hroby, které by bylo dobré po domluvě s majiteli přenést na nový hřbitov.

5. Volnočasové vyžití
Sokol
Areál sokolovny včetně budovy je vlastnictví TJ Sokol Lelekovice.
Sokolovna slouží jako tělocvična pro základní školu, pro fotbalisty a dále pro zájmové skupiny
volejbalistů a jiných sportovců. Také jako jediný prostor vhodný pro pořádání větších kulturních akcí
obce.
Sokolovna uvedena do provozu v říjnu 1940.
Na sokolovně probíhá postupná rekonstrukce, její rychlost závisí na nadšení brigádníků a finančních
možnostech. V několika etapách bylo provedeno
 Obnovení původních dveří, výměna oken sál, zateplení luxferů, zavěšení ochranné sítě 20072008
 Rekonstrukce sociálního zařízení, dveře terasa 2012-2013
 Přemístění baru, výměna dalších oken, dveří 2009-2010
 Sprchy, šatna 7/2013-3/2014
 Podlaha sál (oprava propadající se podlahy, nalajnování, lakování) 6-10/2014
 Zateplení budovy – 1 strop sál 10-12/2014 (zima 2014-2015 úspora asi 15-20%)
Pro ideální stav je potřeba
 Oprava (výměna) vchodových dveří a vybudování druhých vchodových dveří
 Oprava střechy, komínů, rýn a svodů
 Rekonstrukce elektroinstalace
 Rekonstrukce topného systému
 Vyřešení prostoru před sokolovnou – přístupová cesta, parkoviště, univerzální hřiště, oprava
altánku, případně zastřešení a uzavření terasy
Hasiči
Někteří členové Sboru dobrovolných hasičů jsou zařazeni v HZS JmK jako JPO III. stupně, zajišťují
požární ochranu obce Lelekovice a na základě smlouvy i obce Česká.
 Zajišťují zásahy v Lelekovicích i mimo ně, stará se o techniku
 Věnují se výchově mladých hasičů
 V roce 2015 zakoupeno nové hasičské auto za finančního přispění Jihomoravského kraje
 Požární zbrojnice vystavěna v letech 1953-1955. Ve špatném stavu…
 Chybí cvičiště – mělo by být součástí přilehlého hřiště
Sportovní areál Miloše Kunzfelda
Areál s travnatým fotbalovým hřištěm a tribunami
 šatny se sociálním zázemím
 asfaltobetonové multifunkční hřiště s mantinely, basketbalovými koši a brankami
 dětské hřiště

 areál pronajat do roku 2025 TJ AC Lelekovice, o.s.
 využíváno klubem i veřejností.
Budova šaten postupně opravena od roku 1987 do roku 2000.
 V současnosti nevyhovující – vlhkost stěna podlahy, opadané omítky, praskliny zdiva, plíseň,
netěsnosti potrubí, nevytápěno.
 Nevyužitá plocha za šatnami vedle asfaltobetonového hřiště
 Nedostatek parkovacích míst při fotbalových utkáních
 Nutno dořešit provozování občerstvení při sportovních akcích.
Na podzim 2015 je zpracováván projekt celkové rekonstrukce a obnovy areálu.

Hřiště u hasičky
Je připraven projekt nového hřiště. Bude nutno projednat s hasiči, aby splňoval i jejich požadavky na
trénink mladých hasičů.
Kulturní akce a společenský život
Zájmové skupiny v obci pořádají
 Masopust, Václavské hody, společenskou akci „Hasiči nejen dětem“, vánoční koledování…..
 Obec pořádá obecní ples
 Škola již několik let pořádá akci Kamínek pro školu, spolu s Českou a vranovskou farností
charitativní jarmark
 V kostele jsou nepravidelně pořádány koncerty vážné hudby, každoročně Noc kostelů
s kulturním programem, pravidelné koncerty místních pěveckých sborů Magnifikát a
Lelkováček
 Místní knihovna – pravidelné Večery nad knihou, výukové programy pro žáky místní ZŠ,
nepravidelně autorská čtení
 sokolovna - taneční hodiny pro dospělé, ochotnická divadla v nastudování starších dětí a
dospělých z Kotúčku, Lelešus – soutěž o nejlepší guláš
 Chybí prostor pro konání menších akcí, přednášek, pro setkávání menších skupin, klubovna
pro děti a mládež….
Další aktivity
V místní škole je pořádána výuka cizích jazyků, pořádá se cvičení pro seniory, jsou pořádány
pravidelné sportovní soutěže.
Církev
Katolická církev
Každoročně je pořádána pouť v místním kostele sv. Filipa Jakuba – nejstarší stojící stavbě v obci s kulturním programem.
Další akce:
 Farní den
 Noc kostelů
 Půlnoční mše vánoční v koncertním provedení
Husův sbor Zahumení – Objekt lelekovického Husova sboru poskytla Církev československá husitská
nestátní neziskové organizaci Betanie – křesťanská pomoc, která je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb.

Organizace hodlá zchátralou budovu sboru přebudovat na stacionář pro tělesně a duševně postižené
dospělé osoby, kde se bude v nepřetržitém provozu starat o 18 klientů tým pečovatelek
a zdravotních sester. Rekonstrukce objektu by se měla financovat ze strukturálních fondů EU.
Zahájení provozu se předpokládá v průběhu roku 2017 a počítá se s tím, že i v budoucnu v objektu
zůstane zachovaná sborová místnost pro shromažďování věřících.

6. Technická infrastruktura
Vodovod
Lelekovice jsou zásobovány z obecního veřejného vodovodu, který je ve správě Brněnských vodáren a
kanalizací, a.s. Voda je přiváděna z vodojemu mezi Kuřimí a Čebínem, ve kterém se mísí voda
z Březovských vrtů a voda z Vírské přehrady. V obci je čerpána do vlastního vodojemu v lokalitě
Paseky, který byl vybudován v roce 2008-2009. Některé nemovitosti využívají vlastní studny.
Dešťová kanalizace
V části obce je vybudovaná dešťová kanalizace, která vznikala v původní zástavbě v dřívějších akcích
„Z“ zatrubňováním příkopů. Jde o síť betonových a kameninových stok, které slouží k odvedení
dešťových vod z komunikací. V převážné míře jsou vedeny v komunikacích. Síť je dle místní
konfigurace soustředěna k 17 výústním objektům, které odvádějí dešťové vody do koryta recipientu –
potok Ponávka. U většiny stok bude nutná rekonstrukce. V nově budovaných komunikacích jsou
stoky z plastového potrubí.
Dešťová kanalizace chybí na jižních svazích směrem k obci Česká
Splašková kanalizace
První etapa dobudována v roce 2010-2012. Délka kanalizačního řadu je víc jak 8,5 km.
Nový systém splaškové kanalizace obce bude sestávat ze dvou hlavních stok „A“ a „B“. V současné
době je vybudován sběrač A a stoky povodí sběrače A. Splaškové vody jsou odváděny na novou
čistírnu odpadních vod (ČOV Lelekovice), kde jsou tyto splaškové odpadní vody následně čištěny.
Hlavní sběrač A odvádí splaškové odpadní vody z vedlejších stok povodí sběrače A a na třech místech
je napojena taktéž stávající kanalizace jednotná. Součástí sběrače A je i zaústění původní splaškové
kanalizace z ulice „Paseky“. Stoka „A“ je vedena celou obcí až po zaústění do nově vybudované ČOV,
která je situována za obcí poblíž toku Ponávka. Je připraven projekt na druhou část výstavby – hlavní
stoku B, která bude přečerpávat splaškovou vodu do stoky A.
Nemovitosti ležící v oblasti svažující se k České, čekají na druhou etapu výstavby kanalizace – Hlavní,
K Radosti, Tišnovka.
20.7.2015 bylo Veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení vodoprávního řízení o stavbě vodního díla
Lelekovice-kanalizace Sběrač B. Popis stavby:
SO 030 Sběrač B Nově budovaný sběrač bude odvádět splaškové vody z nemovitostí spádově
příslušejících ke sběrači B a stokám povodí sběrače B do nově budované čerpací stanice ČS 4, která
bude přečerpávat splaškové odpadní vody z povodí sběrače B zpět do stoky AE k následnému čištění
na ČOV Lelekovice. Sběrač B bude proveden z žebrovaného PP, DN 300 SN 8 v délce 425, 2 m SO
031 Stoky povodí sběrače
16.9.2015 vydal Stavební a vodoprávní odbor města Kuřim stavební povolení na stavbu sběrače B.

Plynovod
Většina obytné části obce je plynofikovaná. Lelekovice jsou zásobovány z regulační stanice plynu v
České, která je napájena z VTL plynovodu z Brna směrem na Kuřim.
Zásobování elektrickou energií
Odběr elektrické energie je realizován z vedení VN pomocí pěti trafostanic. Elektřina je vedena
většinou dráty nad zemí.
Nadzemní vedení nízkého napětí el. energie je neestetické a hyzdí obec
Po konzultaci s pracovníkem E-onu v říjnu 2015 dojde ke koordinaci rekonstrukce elektrického vedení
v obci se stavbami SÚS – rekonstrukce krajské silnice, a obce při opravách místních komunikací.
Vedení bude všude tam, kde je to jen trošku technicky možné uloženo do země.
Osvětlení
V místech, kde dojde k uložení vedení do země, bude osazeno nové veřejné osvětlení.
Telekomunikace
Obec Lelekovice je součástí uzlového telefonního obvodu Brno. Telekomunikační rozvody jsou po
rekonstrukci dostatečně kapacitní pro stávající i výhledový stav.
Kabelová televize Lelekovice, s.r.o., Ing. František Lounek
Rozhlas
Na většině území je dostupné hlášení místního rozhlasu, zprávy jsou rovněž na www stránkách obce.

7. Komunikace a chodníky, parkování, mosty, bezpečnost silničního provozu
Stav komunikací je na území větší části nevyhovující. Jen několik silnic vybudovaných v poslední době
Za Kostelem, Plástky, Pindula, či částí komunikací opravených při výstavbě splaškové kanalizace
vyhovuje.
Hlavní tah obcí – krajská silnice III.třídy je ve správě SÚS JmK, je v havarijním stavu. Požadavek obce
na její rekonstrukci včetně podkladních vrstev v místech, která nebyla obcí opravena při výstavbě
splaškové kanalizace.
Místní komunikace a chodníky
 Povětšinou bez podkladních vrstev
 Ve špatném stavu po několikerém rozkopání z důvodu výstavby vodovodu, kanalizace
 Obrubníky staré, nevyhovující
 Některé chodníky po opravě – na Poňavě – bohužel nevyměněny obrubníky – po opravě
komunikace nedovoleno SÚS zasahovat do konstrukcí přiléhajících ke komunikaci z důvodu
obavy z poškození

Točna autobusu
 obrubníky se odtrhávají od komunikace

Mackovec
Stav komunikace Mackovec:
 konstrukce - podkladní konstrukce ze štěrku tl . cca 20 cm, kryt z asfaltobetonu tl. max. 5 cm
 četné praskliny a spáry po překopech a rekonstrukcích sítí
 vozovka na mnoha místech zvlněna (po těžké dopravě a rekonstrukcích sítí)
 obrubníky v celkem vyhovujícím stavu - bez zásadních poklesů či vybočení
 chodníky pouze po jedné straně - nezpevněné, nepřiznané, většinou s travnatým povrchem či
štěrkem - nepoužívají se
 vozovka místy ve stavu vyhovujícím, jinde méně (oznámkováno 3-4 ze stupnice 1-5)
 parkování dopravním značením upraveno pouze na jedné straně (většinou dodržováno)
 bezpečnost teoreticky zvýšena aktuálním osazením zpomalovacího pásu
 nebezpečný úsek ve střední části ulice ve svahu a mírné zatáčce - zde po jedné straně ulice
ihned za obrubníkem navazují ploty a živé ploty soukromých pozemků, čímž je omezen
výhled za zatáčku

Příhon
 povrch komunikace v dobrém stavu.
 Směrem nahoru po levé straně chodník – ne ovšem po celé délce souvisle, na této straně
zákaz stání, bohužel nedodržováno.
 Pravá strana směrem nahoru ležatý obrubník, předzahrádky nejednotné, štěrk, tráva, dlažba,
využíváno k parkování.
 V horní části problémy s odvodněním, prostor výhledově možno využít pro parkování.
 V dolní části lípa s lavičkou a křížkem. Vzhledem k parkování aut nepěkné a neestetické.

Možnost úpravy pro budoucí parkování

Nevzhledné zákoutí u lípy u křížku

Paseky
 povrch komunikace ve velmi špatném stavu, chodník není. Svah ke hřbitovu stále ujíždí a
sype se na komunikaci.
 Říjen 2015 vybudována opěrná zeď s malým chodníčkem, nový povrch od Poňavy za zatáčku.

Zahumení
Část silnice od Návsi ke křižovatce v celkem dobrém stavu, část ve špatném. Chodník taktéž v celkem
dobrém stavu. Na straně bez chodníku je nejednotná úprava – tráva, štěrk.

V další části od křižovatky po rybníček Nápoušťka je silnice ve velmi špatném stavu. V září 2015 dojde
k rekonstrukci chodníku, části kanalizace v křižovatce a bude položen nový povrch až po budovu
Husova sboru. Další část je velmi rozbitá a nejednotná, chybí zpevněné parkovací zálivy, které by bylo
možno vytvořit na konci ulice, kde parkují i turisté jsoucí na Babí lom.

U Vápenice
Bez chodníku, silnice dostatečně široká i pro chodce. V dolní části povrch velmi nerovný vlivem
výstavby a napojování se na kanalizaci a jiné sítě.

Koretina
Úzká ulice, zpočátku obrubníky po obou stranách, později jen na jedné. Polovina silnice vyspravená
po stavbě kanalizace, polovina stará, rozbitá s prasklinami. Závěr ulice s novým povrchem po celé
šířce, bez obrubníků.

Podemlýn
Od odbočky z ulice Na Hrázi v celkem dobrém stavu, chodník. Nepěkné stání kontejnerů na
separovaný odpad. Most přes Ponávku, ve vyhovujícím stavu, okolí mostu – břehové porosty
zanedbané, pod mostem zarostlé naplaveniny. Dále po jedné straně silnice na počátku chodník,
nedostatečně široký, pouze jako záchrana pro uskočení před vozidly. Na druhé straně nejednotné
předzahrádky. Komunikace zaplátovaná po stavbě kanalizace, místy celá nová. Obrubník jen na jedné
straně naležato a jen v části ulice. Mezi obrubníky a ploty nejednotná úprava, štěrk, tráva nesekaná,
bláto. Parkující auta. Potenciál pro parkovací stání, obrubník, jednotnou úpravu by tady byl.

K Hluku
Nevzhledná ulice, na počátku zarostlá Ponávka, neupravené předzahrádky, zarostlá plocha se
stavebními stroji.

Úvoz
Plánované rozšíření v souvislosti s budoucí výstavbou v lokalitě Nad Sklepem

Pod Strážnou
Silnice ze zámkové dlažby. Dochází k rozestupování
dlažby.

Chmelníky
Tišnovka
Nezpevněná silnice ve vlastnictví Lesů ČR, stará trasa železnice. Výmoly, prašná. Je naplánováno
zpevnění povrchu (září 2015)

V obci se vyskytují i uličky, které jsou zatím nezpevněny:
Příjezdová silnice k mateřské škole
Ulice K Potoku

Ulice ve vyhovujícím nebo velmi dobrém stavu
Za Kostelem
Ulice Za Kostlem byla zbudována v letech 2008-2009 jako přístupová k nové výstavbě na Pasekách.
Náves
Zrekonstruována v roce 2004. Zámková dlažba, elektřina v zemi, světla, lavičky, nová zastávka,
informační tabule. Maketa lelekovického hradu. Náves hyzdí jeden neomítnutý dům hned vedle
hotelu Babí lom. Je potřeba sjednotit informační tabule.
V roce 2015 se vyskytla možnost vybudovat na místě objektu pro malovýrobu minipivovar.
K Radosti
Krátká slepá ulička bez chodníků, obrubníků, parkovacích stání. Bylo by vhodné jedno až dvě zajistit
kvůli veterinární ordinace.

Za Zahradami
Chodník dolů K Hluku. Povrch obecní silnice vyhovující. Část ulice není ve vlastnictví obce,
nezpevněno.

Pindula
Chodník, zachovalý asfaltový povrch poškozeno výstavbou kanalizace – propadání v místech výkopů.
Kritický bod – most přes Ponávku ve spodní části.
Plástky
Silnice zbudována i se všemi sítěmi, kanalizace jednotná, stav velmi dobrý. Místy propadlé kanalizační
vpusti.
Skalka
Opravená, nový povrch

K HasičceNejednotný povrch, podélná parkovací místa po jedné straně.

Kout
Na Hrázi
V části od Hlavní ulice bez chodníku, velký pohyb chodců, nebezpečné. V části za odbočkou na Pindulu
chodník. Povrch komunikace poškozen výstavbou kanalizace, část naopak při výstavbě opravena.

Mosty
U mostů přes Ponávku provedeny v roce 2015 mostní prohlídky, most Na Hrázi a K Hasičce
vyhodnoceny jako omezeně použitelné, ve špatném stavu a navrženy na rekonstrukci či opravu.
Most v Podemlýně je v nejlepší kondici. Podrobně ve zprávách o hlavních prohlídkách mostů na OÚ.
Na základě mostních prohlídek zpracovány statické posudky na všechny tři mosty.

Bezpečnost silničního provozu
V obci jsou přes krajskou silnici pouze tři přechody pro chodce. Jeden u vlakového nádraží, jeden u
školy a jeden u Návsi. V roce 2015 došlo k vybudování zvýšeného přechodu s osvětlením před školou.
Velmi chybí přechod u fotbalového hřiště.

8. Životní prostředí
Krajina
Na území obce se nachází několik chráněných území (přírodní památky, rezervace). Jejich stav je
vcelku uspokojivý. Celkově je krajina okolo obce v relativně dobrém stavu. O to větší kontrast je
několik kritických míst, zejména se jedná o černé skládky v lokalitě Chmelníky a nepovolená skládka
starých unimobuněk na Tišnovce.

Odkanalizování Lelekovic a posléze i Vranova přispěje k výrazné očistě Ponávky. Bylo by škoda
nevyužít tohoto stavu k vytvoření nějakého vodního prvku, který v obci citelně chybí (kaskády, vodní
plocha apod.). Za zvážení by stálo zpřístupnění zajímavých míst potoka.
Hluk
Hluk způsobuje zejména doprava. A to jak v obci samotné, tak tranzitní po silnici č. 43 a na železnici.
 Chybí kontrola nákladních aut projíždějících z kamenolomu – rychlost a hmotnost.
 Protihlukové stěny u R43 a dráhy

Prašnost, ovzduší
Největší zatížení z dopravy a v poslední době z lokálních topenišť, zejména v zimním období.
 Častější úklidy komunikací, jak místních, tak komunikace státní.
 Využívat všech dostupných zákonných možností ke kontrole tam, kde zjevně dochází
k porušování předpisů a kde je to ze zákona možné
 Osvěta
Čistota vod
 Pokračovat v připojování zbývajících domů, které dosud nejsou napojeny. Vytvářet tlak, aby
se napojil každý dům, kde je to technicky možné.
 Dostavba stoky B.

9. Podnikatelské aktivity
Kromě prodejen potravin, hotelu a restaurací je na území obce několik dalších podnikatelských
provozoven.
Botanické zahradnictví Holzbecher,
Adam – Zahradnická a.s.,
Nábytek Kyselka,
Moravia- Apex spol.s r.o.,
A-Z Gabion s.r.o.
Kadeřnictví, zámečnictví,

10. Turismus, propagace obce, informovanost

Lelekovice patří k vyhledávaným místům při aktivním odpočinku obyvatel místních i přespolních. Je
jednou z obcí na výpadové cyklotrase Brno – Královo Pole – Kuřim.
Trasa cyklostezky 5231 po stopách zaniklých železnic je ve velmi špatném stavu.
Naučné stezky v obci a okolí – NS Stezka zdraví, NS Babí lom,
Webové stránky – v srpnu 2015 spuštěny nové stránky obce.
Nejsou zpracovány žádné informační letáky nebo brožury pro propagaci obce v rámci turismu.

Zpracováno na základě veřejných informací Statistického úřadu, informací jednotlivých
spolků působících v Lelekovicích, pracovníků obecního úřadu a se svolením slečny
Chaloupkové z bakalářské práce ZMĚNA KVALITY ŽIVOTA V SUBURBÁNNÍM ZÁZEMÍ BRNA: PŘÍKLAD
OBCE LELEKOVICE.

Doplněk
Životní prostředí
Navrhované opatření
Jistě by stálo uvažovat o rozšíření chráněného území na Babím Lomě cca 2 ha směrem k Podlesí.
Evidence starých stromů i v lesním porostu.
Věnovat pozornost při lesních těžbách v blízkém okolí obce devastaci lesních cest. Tyto lesy v blízkosti
obce slouží k rekreaci občanů Lelekovic i návštěvníkům obce. Cesty jsou po takové bezohledné těžbě i
několik let téměř neschůdné.
Pokračovat v péči o krajinu (např. Paseky). Tato lokalita by se jistě dala vybavit mobiliářem pro širší
využití. Lavičky, posezení, malá vyhlídková plošinka, zabezpečené místo pro grilování apod.
Dalo by se uvažovat o rozšíření péče o krajinu v nivě Ponávky pod ČOV.
Odkanalizování Lelekovic a posléze i Vranova přispěje k výrazné očistě Ponávky. Bylo by škoda
nevyužít tohoto stavu k vytvoření nějakého vodního prvku, který v obci citelně chybí (kaskády, vodní
pocha apod.). Za zvážení by stálo zpřístupnění zajímavých míst potoka. Vodopád v zahradě u Alexů,
nebo meandr pod ČOV. Dbát na dodržování biokoridoru Ponávky.
Další místa k řešení jsou stavy některých komunikací, které by různou úpravou lépe zapadly do
krajiny. (Cesta na Chelníky, ze Zahumení směrem na Kuřim – např. výsadba stromů apod.)
Postupně by se měla realizovat funkce nadregionálního biokoridoru Březina – Holé vrchy.
Ze zřetele by obec neměla pouštět ani zabezpečení průchodnosti krajiny. (oplocování.)
Hluk
Navrhované opatření
Jedná se zejména o omezení intenzity. Nerozšiřovat zástavbu v obci a požadovat častější kontroly
nákladních aut projíždějících z kamenolomu. Zejména pokud jde o jejich rychlost a váhu.
Omezení hluku na silnici č. 43 a železnici lze dosáhnout vybudováním protihlukových stěn. Na silnici č.
43 by šlo snížit hladinu hluku poměrně snadno a levně a to omezením rychlosti např. na 80 max. 100
km/h, tak je to např. v Rakousku zcela běžné.

